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INTRODUÇÃO:
Literalmente, a palavra semana assumida em Daniel 9.24 significa "setes", do hebraico, shabua. As
Setenta Semanas, portanto, são semanas de "setes", de espaço, de período, de anos. Portanto, as Setenta
Semanas são divididas em três blocos proféticos: a) sete "setes", 49 anos; b) 62 "setes", 434 anos; d) um
"sete", 7 anos. Assumindo tradicionalmente que a inauguração do ministério de Jesus foi no ano 32d.C.,
e que a contagem das semanas foi a partir do segundo edito do rei Artaxerxes, em 14 de Março de
445d.C., ajustando a contagem dos dias ao primeiro de Nissan (Abril), aos anos proféticos e os anos
bissextos, teremos incrivelmente um total de 173.880 dias, o que significa 69 semanas de anos, vezes
360 dias do calendário bíblico (69 x 7 x 360 = 173.880)! Destarte, teremos as seguintes interpretações
para a última Semana: um período de anos que ficará entre o Arrebatamento iminitente da Igreja e a
Vinda de Cristo em glória, para salvar a Israel – A Grande Tribulação.
Os quatro cavalos de Apocalipse seis, representam quatro fases que ocorrerão sobre a terra logo
imediatamento ao arrebatamento da igreja, e durante os primeiros 3 anos da Grande Tribulação: Cavalo
Branco, Cavalo Vermelho, Cavalo Preto e Cavalo Amarelo. Estamos vivendo a preparação para um
governo, uma economia e um exército globalizado. A reunião dos vinte mais poderosos da terrra, em
Amesterdan, no início deste ano, ficou evidenciado que a ascenção do governo unilateral do anticristo
será uma realidade, e muito breve! A próxima crise econômica mundial dará lugar a ascenção deste
governo, que será imediatamento depois da Primeira Guerra do Fim – Segunda Guerra Mundial, e
imediatamente depois do arrebatamento da igreja. 1 Ts 4.13-17; Mt 25.1-13; 1 Ts 5.9.
ESBOÇO:
1. Primeiro selo – Cavalo Branco – paz provisória estabelecida pelo primeiro governo do
anticristo: (1 Ts 5.3) – “Pois que, quando disserem: Há paz e segurança, então lhes sobre-virá
repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão.”
2. Segundo selo – Cavalo Vermelho – genocídio levado à efeito pelo primeiro governo do
anticristo: (Mt 24.6) – “E ouvireis de guerras e de rumores de guerras; olhai, não vos assusteis, porque
é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e
reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares.”

3. Terceiro Selo – Cavalo Preto – crise mundial de alimentos ocorrida durante o início do
segundo governo do anticristo: (Is 5.13) – “Portanto o meu povo será levado cativo, por falta de
entendimento; e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede.”

4. Quarto Selo – Cavalo Amarelo – explosão de viroses e pocessões demoníacas durante o
segundo governo do anticristo: (Mt 10.1) – “E, chamando os seus doze discípulos, deu-lhes poder
sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, e para curarem toda a enfermidade e todo o mal.”
CONCLUSÃO:
A Bíblia fala de dois homens que Deus os tomou para si: Enoque foi trasladado para não ver mais a
morte (Hb 11.5) e Elias foi tomado diante de Eliseu (2 Rs 3.9-11). Desta mesma forma a Igreja (os santos
preparados), também será tomada deste mundo, na vinda súbita de nosso Senhor Jesus Cristo, que virá
num abrir e fechar de olhos para cumprir a sua promessa tão esperada por aqueles cujas vestes foram
lavadas pelo seu sangue do Cordeiro. "Na casa do Pai há muitas moradas...virei outra vez e vos levarei para
mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também." (Jo 14.2,3) , é a esperança de todo crente
nascido de novo! Há duas etapas ou fases da Segunda Vinda de Cristo: a primeira, é a designada pelo
grego como Epiphanéia, uma manifestação súbita, transcendente e espiritualmente visível para os crentes
(1Tm 6:14). Esta vinda será para os que creram pela fé em Cristo, desde Adão até os fiéis
contemporâneos. A segunda, é conhecida como Parousia, ou uma manifestação visível e pessoal a todo
olho, e nesta então Jesus virá já com a igreja (1Ts 3:13). Dar-se-á no final da Grande Tribulação, para os
remanescentes de Israel que procederão de todos os povos, tribos e nações, o quais aceitarão a Cristo
como o Messias. Os participantes do arrebatamento da primeira fase da Segunda Vinda, serão: (a) os
mortos em Cristo (1Co 15.51,52) e, (b) os crentes preparados. "Depois nós os que ficarmos vivos, seremos
arrebatados" (1Ts 4.17); "nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados." (1 Co 15.51). O
arrebatamento da Igreja se dará de surpresa (Mt 24.41), quando os nossos corpos serão transformados
(1Co 15.53,54), e trata-se de um acontecimento iminente e desejado por Deus e pela igreja militante de
Jesus Cristo (Ap 22.12). Os cronômetros de contagem regressiva e intertravados das setentas semanas
de Daniel 9 – Israel e sua cidade; e de Mateus 25 – a igreja e seu noivo, dispararão com o arrebatamento
da igreja da terra!
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